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Útdráttur 
 

Vegagerðin hefur greint frá í matsskýrslu að fyrirhugað sé að tvöfalda vegakaflann frá  

Hveragerði og austur fyrir Selfoss. Væntanlegar framkvæmdir munu koma til með að hafa 

töluverð áhrif á umhverfi og samfélagið á Selfossi þar sem ráðgert er samkvæmt matskýrslu 

að þjóðvegur nr. 1 liggi ekki lengur í gegnum Selfoss heldur verði fluttur norður fyrir bæinn 

og yfir Ölfusá um Efri-Laugardælaeyju eða nálægt gamla ferjustaðnum við Laugardæli. 

 Ákveðið var að skoða hverjar verslunarvenjur sumarhúsaeigenda í Grímsnes- og 

Grafningshreppi eru með það að markmiði að sjá hvort þær breytist ef þjóðvegur eitt væri 

færður norður fyrir Selfoss. Einnig var talað við hagsmunaaðila og afstaða þeirra könnuð til 

framkvæmdarinnar vegna hugsanlegra áhrifa á þann rekstur sem þeir standa fyrir. 

Niðurstöður úr könnun sem lögð var fyrir sumarhúsaeigendur sýnir, að þeir komi ekki 

til með að breyta verslunarháttum sínum. Helstu niðurstöður úr viðtölum við kaupmenn voru, 

að þeir óttast áhrif á rekstur sinn við það þjóðvegurinn færist norðar.  

 

Lykilorð:  

Verslun, þjónusta, hjáleið, þjóðvegur, hagsmunaaðilar, áhrif, könnun, sumarhúsaeigendur, 

eigindlegar rannsóknir, megindlegar rannsóknir.  

Enska: 

Store, service, bypass, highway, merchants, effects, survey, summerhouse owner‘s, qualitative 

research, quantitative research 
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Formáli 
 

Verkefni þetta er lokaáfangi í grunnnámi til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við 

Háskólann á Bifröst. Verkefnið er 12 ETCS einingar af 180 ETCS eininga námi og var unnið 

á tímabilinu ágúst 2012 til desember 2012. Leiðbeinandi í verkefninu var Guðmundur 

Ólafsson, lektor við Háskólann á Bifröst. 

Aðdragandinn að þessari ritgerð er að vorið 2012 kom Lýður Geir Guðmundsson 

ljósmyndari og verslunareigandi á Selfossi að máli við höfund þessarar ritgerðar og spurði, 

hvort mögulegt væri að kanna hugsanleg áhrif á verslun og þjónustu á Selfossi, ef farið yrði í 

að gera hjáleið framhjá Selfossi eins og fyrirhugað er.  

Ljóst er að margir kaupmenn eru uggandi um sinn hag og þeir svartsýnustu vilja 

meina, að verslun muni stór-skaðast og jafnvel geti til þess komið, að verslanir loki, ef 

þjóðvegurinn verði færður norður fyrir Selfoss. Á meðan virðast  aðrir líta á þetta sem 

tækifæri. Þar sem höfundur þekkir marga verslunarmenn á Selfossi og veit af áhyggjum þeirra 

vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar, ákvað hann að kanna möguleg áhrif vegna þessa.  

Í rannsókninni er notast við megindlegar rannsóknir (qantitative research). Einnig  

verður stuðst við eigindlegar (qualitative research) rannsóknaraðferðir. Var að mestu leyti 

stuðst við fyrstastigs upplýsingar eða frumgögn (e.primary data)  sem höfundur rannsóknar 

aflaði með rafrænni könnun og viðtölum við kaupmenn og aðra hagsmunaaðila á Selfossi. 

Einnig verða notaðar annarstigs upplýsingar (e.secondary data) eins og kannanir frá Vegagerð 

ríkisins og Krónunni sem rannsakandi fékk leyfi til að nota. Notast var við fyrirliggjandi 

sambærileg gögn á rannsóknum, sem gerðar hafa verið erlendis.  

Til þess að fá svar við rannsóknarspurningunni var lögð rafræn könnun fyrir 

sumarhúsaeigendur á Suðurlandi, um það,  hvort þessi framkvæmd muni að einhverju leyti 

breyta verslunarháttum þeirra. Með því að skoða niðurstöður könnunarinnar og túlka þær, 

ásamt fleiri fyrirliggjandi gögnum, verður mögulega hægt að segja til um, hvort hagur 

verslunareigenda muni breytast og þá til betri eða verri vegar. Verði niðurstaðan neikvæð væri 

hægt að spyrja; „hvað sé til ráða?“ eða „hvað geta verslunarmenn og hagsmunaaðilar gert til, 

að koma í veg fyrir neikvæð áhrif?“  
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Að lokum langar mig til að þakka öllum þeim sem aðstoðuðu  við gerð þessa verkefnis. 

Sérstaklega þakka ég Guðmundi Ólafssyni leiðbeinanda mínum fyrir hvatningu og aðstoð. 

Ingibjörgu Ólafsdóttir þakka ég fyrir góðar ábendingar og þann tíma sem hún gaf sér í yfirlestur. 

Hrafnkeli Guðnasyni í Háskólafélagi Suðurlands þakka ég fyrir alla þá hjálp og gagnrýni, sem 

hann lagði til við gerð ritgerðarinnar. 

 

Þátttakendum í könnun og viðmælendum mínum  þakka ég fyrir þátttöku sem gerði þetta 

verkefni mögulegt.  Og síðast en ekki síst langar mig þakka eiginkonu minni Lindu Björgu og 

börnum mínum Degi Fannari, Daldísi Perlu og Sveini Atla fyrir að sýna mér óendanlega 

þolinmæði, biðlund og stuðning á meðan ég var í náminu. Án þeirra hvatningar og stuðnings hefði 

þetta ekki tekist.  Bjarna D. Daníelssyni og Hjördísi Auðunsdóttir, skólasystkinum mínum þakka 

ég fyrir góð ráð og skemmtilegar stundir í náminu. Tel ég mig hafa lært mikið af því að vinna með 

þeim á námstímanum.  

 

 

Magnús Gísli Sveinsson 
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1. Inngangur 
 

Samgöngur eru hluti lífsgæða. Við gerum kröfur um að vegirnir sem við notum til að aka á 

milli þéttbýlisstaða séu góðir, öryggir, með bundnu slitlagi eða malbiki. Við gerum jafnvel 

kröfu um að þeir séu upplýstir. Að komast til og frá vinnu á þægilegan, öruggan og fljótlegan 

hátt með lágmarks kostnaði eru lífsgæði. Með auknum umferðaþunga á þjóðvegum landsins 

getur vegur sem liggur í gegnum þéttbýli orðið að faratálma á leið okkar til vinnu eða í fríið.  

Þéttbýlið dregur úr umferðahraða, með tilheyrandi kostnaði við vöruflutninga, þar sem hver 

ekinn kílómetri kostar jafnvel hundruð króna og ferðamenn, sem ekki eiga erindi í þéttbýlið á 

leið í fríið, telja það skerða frítíma sinn að þurfa að aka í gegnum þéttbýlið. Vegir sem liggja í 

gegnum þéttbýli anna oft og tíðum ekki  umferðinni, þá er hjáleið lausnin (e. bypassroute) við 

hana eykst umferðaröryggi í þéttbýlinu, flutningsgeta þjóðvegarins verður meiri og ferðatími 

styttist (Wafa, Shalom, Penina, & Yoram, 2006). Nauðsynlegt er að kanna áður en hjáleið er 

lögð, hvaða áhrif hún hefur á samfélagið og umhverfi vegarins. Þætti eins og umhverfisáhrif, 

efnahagsleg áhrif og samfélagsleg áhrif þarf að athuga vel áður en ráðist er í framkvæmdir.  

Vegagerð Ríkisins gerir ráð fyrir,  samkvæmt samgönguáætlun frá árinu 2011 til 2022, 

að farið verði í framkvæmdir við Suðurlandsveg frá Hveragerði og austur fyrir Selfoss og að í 

þessari framkvæmd verði gert ráð fyrir að hjáleið verði gerð norðan við Selfoss. Tilgangur 

með framkvæmdinni er að auka umferðaröryggi og flutningsgetu vegarins (Hrafnhildur 

Brynjólfsdóttir, 2009) ásamt því að þjónustusvæði og atvinnusvæði Reykjavíkur mun koma til 

með að stækka og þéttbýliskjarnar eins og Selfoss munu njóta góðs af bættum samgöngum til 

og frá Reykjavík (Samgönguráð, 2011). 

Bygging Ölfusárbrúar og lagning vegar austur fyrir fjall er ástæða þess að Selfoss fer 

að byggjast upp um og eftir aldamótin 1900. Um sama leyti fer verslun að flytjast frá 

Eyrarbakka til Selfoss vegna þeirra samgöngubótar sem Ölfusárbrú var. Upp frá því og má 

segja að Selfoss hafi notið nálægðar við þjóðveginn.  

Þar sem Suðurlandsvegur liggur í gegnum Selfoss, má gera ráð fyrir að hjáleið komi til 

með að hafa einhver áhrif á verslun og þjónustu í bænum. Hafa kaupmenn og aðrir 

hagsmunaaðilar lýst áhyggjum sínum yfir framkvæmdinni og þeim áhrifum sem hún gæti haft 

á afkomu fyrirlækja. Óttast þeir skerta tekjumöguleika vegna færri ferðamanna sem kæmu 

inní bæinn.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna, hvaða áhrif það hefur á verslun og 

þjónustu að færa Suðurlandsveg norður fyrir Selfoss. Ætlunin er að meta, hvort áhrifin eru 

jákvæð eða neikvæð fyrir þessa hagsmunaaðila og hvernig bregðast megi við til varnar 
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viðskiptahagsmunum. Athuguð verða fyrirliggjandi gögn, sem til eru um framkvæmdir við 

nýjan Suðurlandsveg, ásamt gögnum um áhrif sambærilegra framkvæmda erlendis. Lögð var 

könnun fyrir sumarhúsaeigendur í Grímsnes- og Grafningshreppi um verslunarhætti þeirra og 

viðhorf hagsmunaaðila til framkvæmdarinnar könnuð.  

Rannsóknarspurningin er: Hver eru hugsanleg áhrif hjáleiðar við Selfoss á verslun og 

þjónustu?  

Í framhaldi af því er spurt: Hvað geta kaupmenn og að aðrir þjónustuaðilar gert, til að 

koma í veg fyrir hugsanleg neikvæð áhrif framkvæmdarinnar? 

Í fyrsta kafla er inngangur að ritgerðinni. Í öðrum kafla rannsóknarinnar verður tekið fyrir 

hvernig Selfoss byggðist upp. Einnig verður fjallað um sögu verslunar og þjónustu og 

mikilvægi þeirra þátta fyrir samfélagið á staðnum. Í þriðja kafla er komið inná skilgreiningu á 

hjáleið og tilgangi hans fyrir Selfoss. Fjallað verður um hverjar eru mögulegar ógnir við 

verslun og þjónustu ef af framkvæmdunum verður og komið verður inná möguleg tækifæri. Í 

fjórða kafla verður tekin fyrir aðferðafræðin, fjallað verður um gagnasöfnunina og 

rannsóknaraðferðir. Í kafla fimm verða niðurstöður úr könnun kynntar, og rætt verður við 

verslunareigendur og rekstraraðila og viðhorf þeirra til þessarar framkvæmdar skoðuð. Að 

síðustu verður umfjöllun í sjötta kafla hvernig hagsmunaaðilar geta brugðist við þeim 

neikvæðu áhrifum sem geta orðið.    
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2. Selfoss 

Selfoss stendur við bakka Ölfusár um 50 km frá Reykjavík og myndar ásamt 

Sandvíkurhreppi, Eyrarbakka, og Stokkseyri sveitarfélagð Árborg. Íbúafjöldi sveitarfélagsins 

er 7.783 (Hagstofa Íslands, 2012)  en íbúafjöldi á Selfoss er nú 6.496 (Hagstofa Íslands, 2012) 

 Miðpuntur verslunar og þjónustu á Suðurlandi hefur um áratugaskeið verið á Selfossi. 

Hefur staðsetning bæjarins  þar skipt höfuðmáli, sem og  Ölfusárbrú og Suðurlandsvegur, sem 

um bæinn liggur. (Árborg, 2006) Aðal atvinnuvegir eru verslun, þjónusta og iðnaður. 

Helstu atvinnurekendur og þjónustuaðilar: Sveitarfélagið Árborg, Mjólkurbú 

Flóamanna, Sjúkrahús Suðurlands, Set ehf. og Fjölbrautaskóli Suðurlands. 

 

 

Mynd 3. Staðsetning Selfoss                                   (Landmælingar Íslands, án ártals) 
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2.1 Saga og þróun byggðar  
 

Verslun og þjónusta hefur alla tíð verið órjúfanlegur hluti af sögu Selfoss. Segja má, að krafa 

séra Hannesar Stephensen prests í Fljótshlíðarþingum, á sýslufundi 21. maí árið 1872 á 

Stórólfshvoli, um samgöngubætur á Suðurlandi, hafi verið fyrsti vísinn að því sem koma 

skyldi.  Þar lagði hann til að brúa skyldi  Þjórsá við Þjótanda sem hann taldi að mundi hafa 

þau óhjákvæmilegu áhrif að Ölfusá yrði brúuð og best væri að brúa rétt fyrir ofan bæinn 

Selfoss (Þjóðólfur, 1891). Þessi atburður er í raun upphaf að uppbyggingu á Selfossi þar sem 

að brúarstæðinu fyrir Ölfusárbrú var valinn staður. 

  „Þórir, son Ása hersis Ingjaldssonar, Hróaldssonar, fór til Íslands ok nam 

Kaldnesingahrepp allan upp frá Fyllarlæk ok bjó at Selforsi,“ segir í Landnámu (Höf. 

ókunnugur, 1958).  Upphafið að byggðarkjarna á Selfossi má rekja til byggingar Ölfusárbrúar 

árið 1891. Tryggvi Gunnarsson hafði forgöngu um byggingu hennar.  Brúin og var á sínum 

tíma mesta mannvirki sem Íslendingar höfðu ráðist í. Með tilkomu hennar og auknum 

samgöngubótum austur fyrir Selfoss fór að myndast þéttbýliskjarni sem  með árunum átti eftir 

að vaxa og dafna. Selfoss er nú stærsti og fjölmennasti bærinn á Suðurlandi. Íbúar í 

Selfossbyggð um árið 1900 voru um 40 talsins en nú, árið 2012, eru íbúar bæjarins um 6.437 

(Hagstofa Íslands, án ártals).  Sumarið 1890 lét Tryggvi Gunnarsson reisa hús, er ætlað var 

sem geymsla fyrir brúarefni og skýli fyrir verkafólk við brúarsmíðina. Þetta hús var síðar 

kennt við Tryggva og er þekkt á Selfossi sem „Tryggvaskáli“. Saga Tryggvaskála er samofin 

sögu verslunar, þjónustu og atvinnu á Selfossi og þar hefur mörg atvinnustarfsemin farið fram 

í gegnum tíðina. Þar hafa verið rekin sem dæmi, gistiheimili, verslun og veitingastaður. Og 

þar var fyrsta símstöðin ásamt fyrsta útibúi Landsbanka Íslands á Suðurlandi opnað 

(Guðmundur Kristinsson, 1991).  Veruleg fólksfjölgun á sér ekki stað á Selfossi fyrr en upp úr 

1930, en í byrjun desember árið 1929 hefur Mjólkurbú Flóamanna starfsemi sína og tveimur 

árum síðar, þann 2. janúar 1931 hefur Kaupfélag Árnesinga starfsemi sína á Selfossi 

(Guðmundur Kristinsson, 1995). Þessi tvö fyrirtæki urðu burðarásar í atvinnulífi bæjarins á 

næstu áratugum, ásamt því að vera í fararbroddi í verslun og þjónustu við bændur og búalið á 

Suðurlandi. Bærinn heldur áfram að vaxa og dafna og fólki fjölgar jafnt og þétt á næstu árum.  

Þann 1. janúar árið 1947, ári eftir að nýja Ölfusárbrúin er tekinn í notkun, er 

Selfosshreppur stofnaður, Hann var samsettur úr jörðunum Selfossi, Haga og Helli, sem og 

spildu úr Bjarkarlandi sem var í Sandvíkurhrepp, Fossnesi úr Ölfushreppi og sneið af 
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Laugardælalandi sem var í Hraungerðishreppi. Íbúafjöldi hins nýstofnaða hrepps var um 820 

(Hagstofa Íslands, án ártals) (Guðmundur Kristinsson, 1995). Framleiðsla, iðnaður og 

þjónusta við bændur og sveitirnar í kringum bæinn var undirstaða atvinnulífs á þessum árum. 

Selfoss fær ekki kaupstaðarréttindi fyrr en árið 1978 og er þá mikil uppbygging í 

íbúðabyggð. Hafði íbúum fjölgað mjög og voru þegar hér var komið sögu 3.203 talsins og 

hafði því fjölgað um 390% á 30 árum.  

Sveitarfélagið Árborg varð til með sameiningu  Selfossbæjar, Sandvíkurhrepps, 

Eyrarbakkahrepps og Stokkseyrarhrepps í júní árið 1998. Þá var íbúafjöldi sameinaðs 

sveitarfélags 4.340 (Hagstofa Íslands, án ártals). Frá þeim tíma hefur verið mikill uppgangur 

og íbúafjölgun en íbúar Selfoss eru nú um 6.496 (Hagstofa Íslands, 2012). 

Upphaf þéttbýlis á Selfossi má rekja til framkvæmda við Ölfusárbrú og nálægðar við 

þjóðveginn, bærinn þróast í að verða miðpunktur samgangna og þjónustu á Suðurlandi og 

uppí að verða vettvangur öflugrar vinnslu á sunnlenskum landbúnaðarafurðum og þjónustu. 

Vaxandi fjölbreytni er í atvinnulífi á Selfossi, bæði í þjónustu og framleiðslu. 

Nú, rúmum hundrað árum eftir að Ölfusárbrú var byggð eru gerðar kröfur um bættar 

samgöngur með það að markmiði að auka umferðaröryggi, efla flutningsgetu, minnka hættu á 

umferðaóhöppum í þéttbýli, ásamt því að  stytta ferðatíma ökumanna (Hrafnhildur 

Brynjólfsdóttir, 2009). 

Ljóst er að það eru margir sem koma til með að fagna þeirri framkvæmd; því að geta 

ekið framhjá Selfossi án þess að tefja sig á því að aka í gegnum bæinn. En aðrir koma til með 

að vera á móti þessari framkvæmd og segja, að það sé vel hægt að auka flæði umferðar í 

gegnum Selfoss með ákveðnum aðgerðum (Morgunblaðið, 2004). Þeir sem eru andvígir 

hjáleiðinni, eru helst kaupmenn á Selfossi. Óttast þeir að þessi framkvæmd muni draga mikið 

úr straumi ferðamanna til bæjarins og komi það til með að hafa áhrif á afkomu verslana.  

Það er orðið ljóst að Suðurlandsvegur verður færður norður fyrir Selfoss. Samkvæmt 

Ögmundi Jónassyni innanríkisráðherra, er áætlað að setja 4 milljarða í verkið á árunum 2015 

til 2018 (Viðskiptablaðið, 2012) (Visir, 2012). Hvaða áhrif þessi framkvæmd hefur á 

samfélagið á Selfossi, er erfitt um að segja, en að margra mati kemur það til með að bæta 

mannlífið í bænum. 
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2.2 Saga verslunar og þjónustu 

 

Verslun á Suðurlandi hafði um aldir verið staðsett á Eyrarbakka. Þangað komu bændur 

hvaðanæva af Suðurlandi og jafnvel víðar að til þess að selja vörur sínar og kaupa nauðsynjar. 

Þegar samgöngubætur voru gerðar á Ölfusá með byggingu brúarinnar við Selfossbæina, missti 

Eyrarbakki sinn sess sem helsti verslunarstaður. Bakkinn varð einfaldlega úr leið, auk þess, 

sem farið var að flytja vörur frá Reykjavik til Selfoss yfir Hellisheiði. Verslun fluttist smám 

saman upp að Ölfusárbrú á fyrstu áratugum 20. aldarinnar og þar tók að myndast 

þéttbýliskjarni. Var þar kominn vísir að fyrsta kauptúni á Íslandi, sem ekki var við sjó (Jón R. 

Hjálmarsson, 1985). 

Það má til sannsvegar færa að upphaf verslunar og þjónustu á Selfossi eftir að 

Ölfusárbrú var tekin í notkun  8. september 1891, hafi verið í húsi sem Tryggvi lét reisa og er 

þekkt sem Tryggvaskáli. Upphaflega ætlaði Tryggvi að nota húsið fyrir sem gistiaðstöðu fyrir 

verkamenn sem störfuðu við brúarsmíðina og geymsla fyrir brúarefni. Fyrstu 3 árin var 

Tryggvaskáli notaður sem geymsla fyrir vegagerðina, en var síðar notaður sem íbúðarhús.  

Elsta heimild um verslun sem er tengd Tryggvaskála er frá 1896, þar hafði Símon 

Jónson verið með bóksölu en hann verslaði einnig með ýmsan annan varning eins og 

saumnálar, axlabönd, glertölur ofl. 

Fyrsti vísir af greiðasölu á Selfossi var í Tryggvaskála í  kringum árið 1899. Þar var 

selt kaffi og brauð og hægt var að fá staup af brennivíni á 5 aura (Guðmundur Kristinsson, 

1991).    

Árið 1899 kaupir sýslan og landsjóður húsið af Tryggva og var því ætlað að vera til 

fundarhalda fyrir sýsluna. Fyrsta gisti- og greiðasalan var sett upp í skálanum árið 1901 og 

þótti staðsetningin henta mjög vel því að skálinn stóð á krossgötum umferðar til Eyrarbakka, 

suður til Reykjavíkur og austur í sveitir. Ýmis þjónustufyrirtæki sem enn eru starfandi fengu 

inni í Tryggvaskála á upphafsárum hans; fyrirtæki og stofnanir, eins og Landsíminn og 

Landsbanki Íslands fengu að setja upp aðstöðu tímabundið í skálanum í upphafi aldarinnar. 

Tryggvaskáli skipti oft um eigendur á næstu árum, en árið 1934 er byggður samkomusalur  

við skálann. Urðu þá nokkur straumhvörf í veitingasölu á staðnum. Skálinn var síðan rekinn 

sem hótel og veitingasala allt til ársins 1974, en þá kaupir Selfosshreppur hann. Var hann eftir 

það, notaður til ýmissa félagsstarfa og salurinn leigður út til félaga og einstaklinga til afnota. 
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Tryggvaskáli stendur enn og er mikið kennileiti fyrir Selfoss, þegar að komið er inn í bæinn 

yfir brúnna. Á tímabili voru umræður í bænum um hvað ætti að gera við húsið, sem farið var 

að láta á sjá og var illa við haldið. Voru margir á þeirri skoðun að rífa ætti húsið en aðrir vildu 

bjarga því og úr varð að „Skálafélagið“ var stofnað 1995 til að endurbyggja skálann og hafa 

þeir með framtaki sínu bjargað sögulegum menningarverðmætum á Selfossi (Guðrún 

Guðlaugsdóttir, 2002).  

Selfoss byggðist rólega upp fyrstu árin eftir að Ölfusárbrú var byggð, en menn höfðu 

trú á að þessi staður ætti eftir að vaxa og dafna á komandi árum. Fyrstu kaupmenn á Selfossi 

fengu verslunarleyfi árið 1909 og voru það þeir Símon Jónsson og félagi hans Kristján 

Ólafson. Var verslun þeirra staðsett í Sigtúnum húsi Símonar. Á sama tíma var verslun í 

Tryggvaskála.              

Egill Thorarensen kaupmaður í Sigtúnum á stóran þátt í uppbyggingu verslunar og 

þjónustu á Selfossi. Hann var kaupfélagstjóri Kaupfélags Árnesinga sem stofnað var árið 1930 

og gekk myndarlega fram í að leggja grunn að nútíma atvinnuháttum í heimabyggð sinni 

(Samband íslenskra Samvinnufélaga, 1946).  

Með tilkomu Mjólkurbús Flóamanna og Kaupfélags Árnesinga má segja að 

vaxtakippur hafi komið í bæinn og er óhætt að fullyrða að þessi fyrirtæki hafi borið uppi 

atvinnulíf á Selfossi í áratugi (Land og Saga, 2007 - 2012). Samkeppni milli verslana hefur 

um langa tíð verið mikil og er þar helst að nefna samkeppni milli Kaupfélags Árnesinga og 

verslunarinnar Höfn ásamt nokkrum minni kaupmönnum á staðnum. Í þjónustu við bændur 

hafði Höfn það framyfir kaupfélagið, að vera með sláturhús (Gísli Sigurðsson, 1998). Nú eru 

báðir þessir fyrrum mátastólpar verslunar á Selfossi horfnir og við hafa tekið 

lágvöruverðsverslanir. Með árunum hefur  Selfoss verið að byggjast upp sem verslunar- og 

þjónustukjarni, og hefur fyrirtækjum fjölgað stöðugt. Á undanförnum árum hafa stórar 

verslanir sóst í að hefja starfsemi sína á Selfossi. Á það á það við í flestum geirum verslunar 

og þjónustu, til dæmis í byggingavöruverslun þar eru Húsasmiðjan og Bykó í samkeppni. Í 

matvöruverslun eru það Bónus, Krónan og Nettó sem kljást um viðskiptin. Mikið úrval 

matsölustaða er á Selfossi. Má þar nefna Menam, Seylon, KFC, Dominos, Pulsuvagninn og 

Subway. Nýjasti skyndibitastaðurinn „Hamborgarabúllan“ kemur til með að opna í byrjun árs 

2013 og hefur eigandi hennar, Tómas A. Tómasson trú á Selfossi sem verslunarstað eins og 

fram kom í viðtali, þar sem hann segir: „Það leggst mjög vel í okkur að koma á Selfoss enda 

skilst okkur að það sé allt að gerast þar" (DFS.is, 2012). Nýlega hefur Hagkaup opnað 
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sérvöruverslun á Selfossi í sama húsnæði og Bónus, sem er í verslunarkjarna sem skipulagður 

er í austari hluta bæjarins, þá hefur Rúmfatalagerinn opnað verslun á svipuðum stöðum Þessar 

staðsetningar eru uppvið Suðurlandsveg þar sem hann liggur inní bæinn austanverðan og rétt 

við fyrirhugaða hjáleið. Selfoss er vaxandi bær sem býður uppá alla þá samfélagslegu 

þjónustu sem hugsast getur. Að auki er þar fjöldi verktaka og fyrirtækja sem þjónusta 

nærsveitir og uppsveitir Árnessýslu bæði bændur og sumarhúsaeigendur (Árborg, 2012). Í 

bænum er að finna alla þá verslun og þjónustu sem nútíma samfélag þarfnast  og því er óhætt 

að segja að Selfoss er miðstöð verslunar á Suðurlandi. Því  þaðan liggja vegir til allra átta. 

3. Fræðileg umfjöllun 

 

Þar sem Suðurlandsvegur liggur í gegnum Selfoss verða oft umferðatafir. Á það helst við um 

helgar allt árið þegar að íbúar og sumarhúsaeigendur fara að versla. Á sumrin þegar 

sumarleyfi eru byrjuð og fólk farið að ferðast, getur umferðaþunginn orðið mjög mikill og 

umferðatafir það miklar að bílaraðir ná í gegnum bæinn og upp fyrir Biskupstungnabraut 

vestan megin og að afleggjara að Laugardælum austan megin. Ástæður þess eru helstar 

þessar;  þrjú hringtorg, þröngur vegur sem erfitt getur verið að átta sig á hvort sé einfaldur eða 

tvöfaldur. Þá eru tíu gangbrautir eru frá syðri brúarenda Ölfusárbrúar og að hringtorgi austast í 

bænum, þar af ein með umferðaljósum. Ekki er mögulegt að breikka veginn vegna þrengsla. 

Þrengingar á veginum eru margar og var þeim fjölgað nú á haustmánuðum við lítinn fögnuð 

bæjaryfirvalda og íbúa (Sunnlenska, 2012). Til að komast hjá þessum hindrunum, sem hægja 

á umferðinni í gegnum bæinn, er samgönguáætlun 2011 til 2022 að leggja hjáleið norður fyrir 

Selfoss (Samgönguráð, 2011). 

 

3.1 Hvað er hjáleið?  

 

Skilgreining á hjáleið er vegur, sem liggur framhjá eða er lagður framhjá þéttbýlisstöðum í því 

skini að minnka umferð í gegnum bæi og þéttbýliskjarna og auka umferðaröryggi, stytta 

flutningsleiðir og ferðatíma (California Depatment of Transportation, 2006). Hjáleið hefur oft 

í för með sér að vegir og umhverfið við þá er endurskipulagt og endurbætur gerðar sem auka á 

þægindi og öryggi vegfarenda (NSW Roads and traffic authority, 2011) (Wafa, Shalom, 

Penina, & Yoram, 2006).   
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3.1.1 Tilgangur hjáleiðar um Selfoss 

 

Markmið með gerð hjáleiða eru mismunandi og fara oftast eftir aðstæðum hverju sinni. Helsta 

markmiðið með gerð hjáleiðar um Selfoss er að minnka umferð á þjóðvegi 1, innan Selfoss, 

(Austurveg) með það að leiðarljósi, að liðka til fyrir umferð þeirra sem  leið eiga um bæinn. 

Einnig er ætlunin að auka umferðaöryggi bæjarbúa. Samkvæmt matsskýrslu sem unnin var 

um framkvæmdina er óhappatíðni þjóðvegarins í gegnum Selfoss óvenju há eða 27% og er 

það umtalsvert meira en þjóðvega á Reykjarvíkursvæðinu og 68% umfram það sem gerist á 

þjóðvegum í þéttbýli utan Reykjarvíkursvæðisins. Þrátt fyrir háa óhappatíðni er fjöldi 

alvarlegra slysa á þjóðvegi 1 mjög lítill á Selfossi (Efla Verkfræðistofa, 2010). 

Samkvæmt umferðakönnun sem gerð var á vegum Vegagerðar ríkisins dagana 15. og 

17. maí 2003,  eiga sex af hverjum sjö bílum, sem ekið er um Austurveg, erindi á Selfoss 

(Vegagerð Ríksins, 2003). Síðan þessi könnun var gerð hefur umferð aukist um Selfoss vegna 

hafnar í Bakkafjöru fyrir Vestmannaeyjarferjuna Herjólf. Umferð hefur aukist til 

Vestmannaeyja vegna þessarar samgöngubótar, og gera má ráð fyrir að þar séu á ferðinni 

Íslendingar, sem eru að nýta sér þann möguleika að geta farið dagsferð til Vestmannaeyja.  

Reikna má með, að umferð minnki eftir því sem lengra líður frá framkvæmdum og að umferð 

til Vestmannaeyja komist í jafnvægi. Samkvæmt umferðakönnuninni er umferð sem fer í 

gegnum Selfoss án viðkomu um 13% til 15% (Vegagerð Ríksins, 2003).  Þar sem  umferð er 

að stórum hluta til og frá Selfossi,  er það mat margra hagsmunaaðila, að frekar ætti að gera 

ráðstafanir til að greiða fyrir umferðinni í gegnum bæinn frekar en að gera hjáleið sem tekur 

aðeins lítinn hluta af umferðinni til sín samkvæmt umferðarkönnun Vegagerðar ríkisins frá 

árinu 2003.  Mjög mikil umferð er innanbæjar á Selfossi og má áætla að það sé vegna 

umferðar heimamanna til og frá vinnu og í verslunarerindum. Um helgar er yfirleitt mun meiri 

umferð um Austurveg og ætla má að þar sé um aukningu ferðamanna að ræða og þá 

sérstaklega umferð sumarhúseiganda sem eru mjög stór hluti af þeim sem nýta sér verslun og 

þjónustu á Selfossi en um 6.150 sumarhús eru skráð á Suðurlandi eða um helmingur allra 

sumarhúsa á Íslandi (Þjóðskrá Íslands, 2007 til 2011) þar af eru um 5000 í uppsveitum 

Árnessýslu þ.e. Bláskógarbyggð, Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða-

og Gnúpverjahreppi  (Ásborg Ó. Arnþórsdóttir, 2008).   

Markmið hjáleiðarinnar er að auka flutningsgetu Suðurlandsvegar og auka 

umferðaröryggi á veginum. Samkvæmt aðalskipulagi Árborgar telja íbúar Selfoss að veruleg 

óþægindi séu af Suðurlandsvegi í gegnum bæinn og það sé skoðun margra að hjáleið muni 
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minnka óþægindin (Árborg, 2006). Þar sem hlutfall gegnumumferðar er frekar lágt er líklegt 

að fyrirhuguð hjáleið muni hafa lítil áhrif til batnaðar fyrir umferð inni í bænum. Einnig er 

fyrirhuguð uppbygging í miðbæ Selfoss (Árborg, 2007). Má því gera ráð fyrir að umferð komi 

til með að aukast um bæinn og væntanleg hagræðing og áhrif hjáleiðarinnar verði óveruleg. 

Að þessu leyti má segja að sveitarfélagið sé í ákveðinni mótsögn við sjálft sig með því að ætla 

að minnka umferð í gegnum bæinn með hjáleið, en byggja samtímis upp miðbæ með það að 

markmiði að laða fleiri inní bæinn í þeim tilgangi að auka viðskipti þar. Margir eru þeirrar 

skoðunar að hjáleiðin sé dýr framkvæmd og að verslun og þjónusta beri skaða af henni, einnig 

að hjáleiðin komi ekki til með að þjóna þeim tilgangi sem henni er ætlað vegna þess hve lágt 

hlutfall umferðar fer í gegnum bæinn (Vegagerð Ríksins, 2003) (Friends of the Earth 

Scotland, 2006). Kaupmenn og aðrir hagsmunaaðilar tala því á móti hjáleiðinni og mæla 

frekar með að eyða þessum peningum í að bæta veginn í gegnum bæinn (Sigmundur 

Sigurgeirsson, 2012). Telja þeir að þessum peningum sé betur varið til framkvæmda sem 

minnka neikvæð áhrif umferðar, með til dæmis að fækka gangbrautum og minnka 

umferðareyjar og að fjarlægja af þeim gróður en þetta telja þeir að minnki umferðarflæði í 

gegnum bæinn. Markmið hjáleiðar um Selfoss er að auka afkastagetu og umferðaröryggi 

Suðurlandsvegar skv. matslýsingu umhverfismats fyrir framkvæmdina (Efla Verkfræðistofa, 

2010). Það er augljóst að hjáleiðin um Selfoss afkastar margfalt þeirri umferð sem áætlað er 

að fari um veginn. Til stendur að sveitarfélagið Árborg fari í framkvæmdir við miðbæinn á 

Selfossi og er það m.a. gert til að skapa lifandi miðbæ sem getur verið kjarni verslunar og 

þjónustu. Jafnframt verður sérstök áhersla lögð á græn svæði þar sem hátíðarhöld Selfossbúa  

geta farið fram eins og t.d 17. júní og bæjarhátíðinni „Sumar á Selfossi.“ Gera má ráð fyrir að 

þessar framkvæmdir komi til með að auka umferð í miðbænum um leið og ætlunin með 

hjáleið er að minnka umferð í gegnum bæinn. 

 

3.1.2 Möguleg áhrif  hjáleiðar 

 

Þegar afleiðing hjáleiða er könnuð kemur í ljós að áhrifin geta verið jákvæð fyrir fjarlægar 

byggðir enda er framkvæmdinni ætlað að auka öryggi og stytta ferðatíma.  Þetta á sérstaklega 

við um háannatíma á sumrin, þegar fólk fer í ferðalög með aftanívagna. Þá geta myndast 

langar raðir bifreiða í gegnum bæinn og langt útfyrir hann beggja vegna bæjarins á 

Suðurlandsvegi. Kostirnir fyrir bæjarbúa er að umferð inni í bænum verður minni og greiðari, 

ásamt því að tíðni óhappa ætti að lækka með tilkomu hjáleiðar. Ókostir eru hugsanlega til 
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staðar, þar sem hjáleiðin getur haft neikvæð  áhrif á afkomu verslana á svæðinu, en þar sem 

ekki er til neinn samanburður á áhrifum fyrir og eftir framkvæmdir við hjáleið á Íslandi, er 

erfitt að gera sér grein fyrir því, fyrr en nokkur tími er liðin frá lagningu hjáleiðar, svo hægt sé 

að bera saman hvaða áhrif þessi framkvæmd hefur á afkomu verslana og annarra 

hagsmunaaðila á Selfossi. Áhrif á umhverfi er óhjákvæmilegt og að margra mati óviðunnandi. 

 Lengi hefur verið deilt um hvar brúarstæðið eigi að vera. Það er skoðun margra að 

ekki sé viðunandi að fara með hjáleiðina gegnum Hellisskóg yfir Efri-Laugardælaeyju. Hafa 

þeir lagt til að farið verði suður fyrir Selfoss enda væri það betri kostur vegna umhverfisáhrifa 

og fyrir afkomu verslunar á svæðinu (Eggert Valur Guðmundsson, 2012). Þá hefur flokkur 

Vinstri Grænna í bæjarstjórn, til að mynda ekki viljað samþykja að brúin fari yfir Efri-

Laugardælaeyju eins og lagt var til í aðalskipulagi fyrir tímabilið 1970 til 1991 og er á 

aðalskipulagi 2005 til 2025 og hefur verið samþykkt af bæjarstjórn Selfoss.  

 

 

Mynd 2 Tillögur að nýjum brúarstæðum   (Árborg, 2006) 

 

Það er mat Vegagerðarinnar að hagkvæmast sé að leggja nýja brú á gamla ferjustæðinu 

við Grímskletta (veglína 2) og yfir í Ferjuholt austan við ána. Telur Vegagerðin að þessi leið 

verði 400 til 1000 milljónum ódýrari, en að leggja nýja brú yfir Efri-Laugardælaeyju (veglína 

1).   
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Þegar horft var framhjá kostnaðarliðum á framkvæmdinni og þessir þrír valkostir 

bornir saman, með tilliti til þeirra þátta sem fram koma í töflu 1, má sjá að sveitastjórn 

Árborgar telur að veglína 1 sé besti kostur fyrir samfélagið á Selfossi. 

 

Tafla 1 

Áhrif á. syðst 

veglína 

1 

nyrst 

veglína 

2 

Í miðju 

veglína 

3 

Skýring 

Íbúa + - - Syðsta leið besta innanbæjartenging 

Heilsu ? ? ?  

Efnisleg verðmæti 

íbúa 

0 0 0  

Gróður og dýralíf - - - Möguleg skerðing á náttúrulegum 

svæðum 

Landslag - - - Breyting á náttúrulegu landslagi 

Minjar 0 0 0  

Sjór, ár, vötn, 

vatnabúskap 

0 0 0  

Útivist + - - Syðsta leið styttir aðgengi að 

Hellisskógi 

Yfirbragð byggðar 0 0 0  

Umferð, öryggismál ++ - - Syðsta leið léttir mest umferð af 

Ölfusárbrú 

Atvinnulíf, efnahag + - 0 Syðsta leið styður miðbæjarstarfsemi 

best 

Samfélag + - 0 Syðsta leið nýtist bæjarbúum best 

Áætlanir aðliggjandi 

sveitarfélaga 

+ - - Nyrðri leið í mótsögn við áætlanir 

Hraungerðishrepps. 

Samanburður við 

markmið 

+ - - Syðsta leið samræmist markmiðum 

sveitastjórnar 

Niðurstöður: 

Það er mat vegagerðarinnar að beinn kostnaður við vega- og brúargerð veglínu 2 og 3 muni 

vera umtalsvert lægri en við veglínu 1 og mælir því með öðrum hvorum þessara kosta. 
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Ef taflan er skoðuð sést að flest samfélagsleg og efnahagsleg rök styðja það að syðsta leiðin 

(veglína 1) sé farin, því hún er hagkvæmasti kosturinn fyrir Sveitarfélagið Árborg og 

Hraungerðishrepp vegna þeirra margfeldisáhrifa sem sú leið gæti haft. Syðsta leiðin (leið 1) 

hefur verið á aðalskipulagsuppdráttum síðan árið 1970 og er einnig í núgildandi aðalskipulagi 

og hefur land verið frátekið vegna þess. Bent er á að nyrðrileiðir ( leið 2 og 3) skerða mjög og 

rýra notagildi golfvallar sem er í landi Hraungerðishrepps og útivistarsvæðis sveitarfélaganna.  

.  

Heimild: (Árborg, 2006) 

 

Við mat á þáttum sem snúa að framkvæmdum  eins og hjáleið um Selfoss, má gera ráð 

fyrir að einhver óhjákvæmilegur fórnarkostnaður verði á umhverfi við framkvæmdina sem 

hægt er að meta áhrif á. Þætti sem snúa að samfélaginu sjálfu eins og áhrif á verslun er 

erfiðara að meta til, fjár fyrr en hægt er að bera saman afkomu fyrirtækja fyrir og eftir 

framkvæmdir við hjáleiðina.   

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum hjáleiða á verslun og þjónustu í 

bæjarfélögum erlendis. Þess skal getið, að umræddir bæir eru misstórir og áhrifasvæði þeirra 

ólík. Einnig er mjög misjafnt hvaða þjónustuþætti þessi svæði eru að nýta sér, og því ekki 

hægt að bera saman dæmi af hjáleiðum, nema um sambærilegar aðstæður sé að ræða, þ.e. 

stærð bæjarins og áhrifasvæðisins, atvinnuhætti o.s.frv. Fjarlægð hjáleiðar frá bæjum og 

þéttbýliskjörnum  ásamt staðsetningu vegarins, getur skipt miklu máli hvað varðar áhrif á þá, 

sem nýta sér samgöngubótina, sem getur haft áhrif á samfélagið og hagsmunaaðilana í bænum 

(Wafa, Shalom, Penina, & Yoram, 2006). 

Tilgangur flestra hjáleiða er að auka umferðaflæði og öryggi og að stytta ferðatíma. 

Þessir þættir ættu að auka umferðaröryggi inni í bæjum með tilheyrandi fækkun óhappa og 

slysa. En svo virðist ekki vera í öllum tilvikum rannsóknir hafa leitt í ljós, að hjáleiðir hafi 

ekki aukið öryggi gangandi vegfarenda í tilvikum þar sem hún er lág fyrir (California 

Depatment of Transportation, 2006). Þar sem tíðni slysa er lág en tíðni óhappa er frekar há á 

Selfossi samkvæmt rannsóknum (Efla Verkfræðistofa, 2010) verður athyglivert að skoða 

hvort að breyting verður á í þessum efnum, ef af framkvæmdum verður.  

Aðaltilgangur með hjáleið um Selfoss er að auka flæði umferðar og umferðaöryggis 

frá Hveragerði og austur fyrir Selfoss og með tilkomu framkvæmdarinnar ætti að draga úr 

umferð í gegnum bæinn sem og meðfylgjandi umhverfisáhrifum eins og hljóð og loftmengun. 

Umferð ætti að öllum líkindum að verða hægari og aðgengi íbúanna ætti að verða betra að 

verslun og þjónustu. Því ætti þessi framkvæmd að auka lífsgæði þeirra sem búa á Selfossi og 
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næsta nágrenni þar sem að aðkoma að og inní bæinn ásamt vegamótum á Suðurlandsvegi 

verða lagfærð (Efla Verkfræðistofa, 2010). 

Kaupmenn eru margir þeirrar skoðunar, að framkvæmdin geti valdið því að verslun 

muni verða fyrir verulegum tekjumissi við að missa umferðina út úr bænum. Ekki eru allir 

verslunareigendur sem hafa áhyggjur af afkomu fyrirtæja sinna, enda misjafnt hvað þjónustu 

fyrirtæki bjóða. Þar skiptir máli, hvort verið er að þjónusta heimamenn eða hvort að fyrirtæki 

þurfi að treysta aukalega á verslun ferðamanna og líta á þessa hjáleið sem tækifæri en ekki 

ógnun við rekstur fyrirtækjanna og eru farnir að undirbúa sig (California Depatment of 

Transportation, 2006). Hugsanlegt er að stækkun verði á þjónustusvæðinu kringum Selfoss, ef 

af framkvæmdinni verður, því að allir vöruflutningar til og frá bænum verða betri og koma til 

með að skipta fyrirtæki máli þegar að kemur að flutningskostnaði. 

Til að minnka hugsanleg neikvæð áhrif á verslun og þjónustu, er mikilvægt að hugsað 

sé vel að gerð vegamóta inní bæinn ásamt sýnileika á þeirri þjónustu, sem í boði er. Aðgengi 

að bænum þarf að vera gott þá þarf þjónusta að vera í sjónmáli þeirra, er leið eiga um. Að 

öðrum kosti eru líkur á að færri leggi leið sína inní bæinn það dregur vitanlega úr viðskiptum.  

 Það er mikilvægt að staðsetning hjáleiðar sé ekki langt frá bænum,  sé vegurinn  

staðsettur langt frá bænum, er líklegra að ferðamenn keyri áfram, en ef vegurinn er nálægt 

bænum eru meiri líkur á að ferðamenn komi til bæjarins og nýti sér þá verslun og þjónustu 

sem er í boði. Það er skoðun bæjarstjórnar Árborgar skv. aðalskipulagi 2005 til 2025, að 

mikilvægt sé að þau vegamót sem leiða umferð inn í bæinn séu sem næst honum. Er það 

mikið hagsmunamál fyrir þá, sem hlut eiga að máli. Því hefur bæjarstjórn Árborgar lagt til, að 

leið 1 verði fyrir valinu skv. aðalskipulagi. 

Það er mikilvægt að bæjaryfirvöld taki þátt í því að halda verslun og þjónustu inni í 

bænum og reyni að koma í veg fyrir að hún flytjist upp að nýrri hjáleið. Slíkt getur haft 

alvarlegar afleiðingar fyrir kaupmenn og sveitarfálagið, og þarf að skoða vel áður en það er 

framkvæmt (California Depatment of Transportation, 2006). 

Í Bandaríkjunum hafa verið framkvæmdar rannsóknir, þar sem skoðuð eru efnahagsleg 

áhrif hjáleiða á samfélög. Varð niðurstaðan sú, að það væri ekki algengt, að fyrirtæki flyttu 

starfsemi sína að þjóðveginum og upp að nýrri hjáleið. Þá kom í ljós að ekki væri algengt, að 

ný fyrirtæki hefðu starfsemi við þjóðvegina eftir gerð hjáleiðar (Leong & Weisbrod, 2000).   
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Það er nauðsynlegt að samfélagið sé upplýst um hvaða áhrif hjáleið getur haft á 

efnahag þess. Með því er hægt að vinna að jákvæðara viðhorfi til breytinganna og hefja um 

leið undirbúning að styrkingu verslunar og þjónustu. Með tíð og tíma mun það laða að fólk 

(Leong & Weisbrod, 2000) og koma þannig í veg fyrir neikvæð efnahagsleg áhrif með 

tilheyrandi áhrifum. 

Bæjaryfirvöld á Selfossi hafa nú þegar byrjað að vinna að því, að styrkja innviði 

samfélagsins. Þannig er unnið að miðbæjarskipulagi, þar sem áhersla er lögð á að byggja upp 

og þétta miðbæinn og tengja verslunar- og atvinnusvæði bæjarins sterkt við miðbæinn. Þar 

sem bærinn hefur skilgreint sig sem aðalþjónustusvæði á Suðurlandi er mikilvægt að hann 

markaðssetji sig vel til að halda þeirri stöðu, ef af framkvæmdum við hjáleið verður. 

Sveitarfélagið hefur skipulagt og stækkað atvinnusvæði norðanmegin við Ölfusá og austast í 

bænum, vegna nálægðar við Suðurlandsveg. Líklegt er að þessar lóðir verði áhugaverðar fyrir 

fyrirtæki í verslun, þjónustu og iðnaði vegna tenginga við Suðurlandsveg. (Árborg, 2006)  

 
Mynd 3. Skipulag á atvinnu og þjónustulóðum                       (Árborg, 2006) 

 

Á myndinni sést hvað fyrirhuguð veglína (græn lína) liggur framhjá Selfoss og hvernig 

Sveitarfélagið Árborg hefur skipulagt atvinnu, verslunar- og þjónustusvæði meðfram veginum 

í þeim tilgangi, að styrkja og styðja við atvinnustarfsemi í bænum. 
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3.2 Viðskiptavinir 
 

Verslunareigendur á Selfossi hafa aldrei gert könnun meðal viðskiptavina sinna, um  hvaðan 

þeir koma. Með því að gera sem dæmi póstnúmerakönnun mætti sjá hvaðan þeir eru af 

landinu. Þessi einfalda greining gæti hjálpað mjög við að skilgreina hverjir eru mikilvægustu 

viðskiptavinirnir. Eru það heimamenn og fólkið í nágrannabyggðum og Rangárvallasýslu? 

Sumarhúsaeigendur?  Fjöldi sumarhúsa í uppsveitum Árnessýslu er um 5000. Það má því 

segja, að þar séu á bilinu 8000 til 15000 þúsund manns sem er töluvert fjölmennara en 

Selfoss. Eða er það ferðamaðurinn sem er á ferðalagi um landið?   

 Rannsakandi fann einungis eina könnun, sem kemur inná þetta. Hún er frá 

lágvöruversluninni Krónunni, sem gerði póstnúmerakönnun meðal viðskiptavina sinna árið 

2009 og aftur 2011. Þar kemur fram að yfir 80% viðskiptavina Krónunnar búa á Suðurlandi 

og á það við um bæði árin (Kaupás, 2011). 

 

3.3 Áhrif á verslun og þjónustu 

 

Afleiðingar hjáleiða á samfélög eru mismunandi en þeir sem tengjast verslun og þjónustu, 

verða oft uggandi um sinn hag og taka afstöðu gegn framkvæmdinni án þess að kynna sér, 

hvaða afleiðingu hún getur haft á heildarsamfélagi., Ein af aðal ástæðum sem þeir nefna, er að 

þeir telja, að  ef hjáleið verði sett, muni umferð ferðamanna minnka það mikið, að það gæti 

haft áhrif á rekstur fyrirtækja þeirra. 

 Ef skoðuð eru dæmi frá Bandaríkjunum, má sjá að þau samfélög sem eru með yfir 

2000  íbúa eru mun líklegri að verða ekki fyrir neikvæðum efnahagslegum áhrifum af gerð 

hjáleiða (Yeh, Gannon, & Leong, 1998). 

Bensín, veitinga og skyndibitasala er sú verslun og þjónusta sem ætti fyrirsjáanlega að 

verða fyrir áhrifum hjáleiðar, þar sem þessi þjónusta er yfirleitt staðsett við þjóðvegi (Rogers 

& Marsment, 2000).  Ferðamenn sem eru á leið í gegnum bæina, eru stór hluti þeirra sem nýta 

sér þessa þjónustu og ef hjáleið er lögð, eru líkur til að þeir komi ekki inn í bæinn. En þess í 

stað er sennilegt, að þeir nýti sér þjónustu á bensín- og veitingastöðum, sem eru aðgengilegri 

og standa við þjóðveginn (California Depatment of Transportation, 2006). Gott dæmi um 

þetta er Blönduós en þar eru bensínstöðvar og veitingastaðir uppvið þjóðveginn en fólk kemur 

lítið inní bæinn. Þess ber að geta að erlendar rannsóknir hafa sýnt að þegar vegir hafa verið 
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lagðir framhjá þéttbýlum þá hefur komið fyrir að áhrif hafi verið mjög slæm fyrir samfélögin 

þar sem samdráttur varð í flestum atvinnu- og þjónustuþáttum með tilheyrandi aukningu á 

atvinnuleysi lækkun á fasteignaverði og fólksflótta í kjölfarið, en í flestum tilfellum eru þessir 

bæir með færri íbúa en 2000 (Leong & Weisbrod, 2000)  En aðrar erlendar rannsóknir sýna 

hið gagnstæða, sem sagt, að fátt bendi til þess að bæir verði fyrir neikvæðum fjárhagsáhrifum, 

nema þá helst smábæir með færri íbúa en 2000. Þar sem íbúafjöldi er meiri eru áhrifin lítil 

sem engin og yfirleitt jákvæð. (California Depatment of Transportation, 2006) (Yeh, Gannon, 

& Leong, 1998)    

Verslun og þjónusta, sem heimamenn nýta sér, eins og gjafavöruverslun, 

hárgreiðslustofur, bifreiðaverkstæði,  koma samkvæmt rannsóknum ekki til með að verða fyrir 

skakkaföllum (Yeh, Gannon, & Leong, 1998).  Þess í stað komi þessi þjónusta til með að vaxa 

á komandi árum. Í þessu sambandi er bent á, að allt aðgengi að þjónustunni ætti að verða betra 

eftir gerð hjáleiðar aðgangur að verslunum að batna. Fyrirhugað er að farið verður í 

framkvæmdir í miðbæ Selfoss, sem komi til með að styðja við verslun og þjónustu í bænum. 

En bent hefur verið á, að líklegt er umferð muni með tímanum verða svipuð og hún hefur 

verið á undanförnum árum. (Hrafnhildur Brynjólfsdóttir, 2009) (NSW Roads and traffic 

authority, 2011). Að því leiti má gera ráð fyrir að verslun sem staðsett er í miðbæ Selfoss, 

muni koma til með að njóta jákvæðra áhrifa af hjáleið um Selfoss og muni því dafna vel 

(Wafa, Shalom, Penina, & Yoram, 2006) (Chase & Gustavson, 2004).  

Samkvæmt rannsóknum ætti þjónusta, sem snýr að ferðamönnum, sem leið eiga um 

þjóðvegin að dragast saman. Má í því sambandi nefna hótel, söfn og minjagripaverslanir. En 

ef Selfoss yrði gerður að áfangastað (e. destination) eða dvalarstað, þá benda rannsóknir til 

þess, að afkoma þessara ferðaþjónustuaðila muni batna. Fyrirtæki sem þjóna að mestu leyti 

heimamönnum og nágrannasveitarfélögum eins og Bónus, Krónan, Nettó, og 

byggingavöruverslanir, koma til með að hagnast á nýrri hjáleið, vegna betra umferðaflæðis í 

bænum og bættri aðkomu. 

Hárgreiðslustofur, opinber þjónusta, iðnaðarfyrirtæki, bankar, apótek, og þjónusta við 

bændur er starfsemi, sem að mestu leyti þjónar innanbæjarmönnum og nærsveitungum og 

munu því tæpast líða fyrir áhrif hjáleiðar (California Depatment of Transportation, 2006). 

Flutningur þjóðvegar út fyrir þéttbýli kallar á að bæjaryfirvöld leggi fram ákveðnar 

lausnir, til samfélagsins og hagsmunaaðila til þess að mæta mögulegum áhrifum hvort sem 

þau eru jákvæð eða neikvæð. Hvort að þetta sé styrking eða veiking við verslun og þjónustu í 
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bænum, skal ósagt látið. Hugsanlega er þetta ógnun. Á hinn bóginn má líta á framkvæmdina 

sem tækifæri fyrir samfélagið í held og ættu menn því að standa saman að undirbúningi þess 

sem koma skal. Varðandi kynningu bæjarins þar sem höfðað er til sérstöðu hans, mundi henta 

að nota svokallaða  SVÓT- greiningu. (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2009). 

Þar er fjallað um, hvernig hægt er að greina þessa þætti og í framhaldi þess, mætti samfélagið 

horfa á styrkleika og tækifæri í stað þess að einblína á veikleika og ógnun. (Collins & 

Weisbrod, 2000). Árborg hefur þegar hafið þennan undirbúning, með því að skipuleggja 

miðbæ (Árborg, 2007) Selfoss ásamt því, að vera tilbúin með iðnaðar- og verslanalóðir austast 

í bænum, nálægt hjáleiðinni þar sem aðkoman er inní bæinn (Árborg.is, 2009)  (sjá mynd 3). 

Unnið hefur verið að umhverfi Austurvegar á undanförnum árum. Trjám  hefur verið plantað í 

umferðareyjur, göngustígur lagður meðfram Ölfusá, bekkir settir við árbakkann, til þess að 

gera umhverfi miðbæjarins meira aðlaðandi. Einnig má nefna, að um jól eru tré ljósum prýdd 

og jólagarður er opinn yfir hátíðina. Setur þetta mikinn svip á miðbæinn og laðar að fólk úr 

nærsveitum. Þetta eru dæmi um framkvæmdir, sem bæjastjórn hefur látið framkvæma á 

síðustu árum, til þess að styðja við verslun og þjónustu á Selfossi. Selfoss er fyrir marga 

ferðamenn svokallaður „gegnumkeyrslubær“ (e.drive-through). Þar stansar maður einungis til 

að fá sér að borða, fara í sund og taka bensín og halda síðan áfram för. Því er mikilvægt fyrir 

þá sem stunda verslun og þjónustu, að fara að líta á Selfoss sem áfangastað, þar sem fjölbreytt 

afþreying er í boði s.s. söfn, matur, sund, kaffihús, bókaverslun, leikhús, og efla slíka 

starfsemi (Leong & Weisbrod, 2000).  Staðsetning bæjarins er miðsvæðis á Suðurlandi og 

stutt í allar áttir. Því ætti Selfoss að vera valkostur til að gista og keyra út frá fyrir ferðamenn.  

4. Aðferðafræði 

 

Í þessu rannsóknarverkefni var notast við eigindlegar (e. qualitative methods). og 

meigindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative methods). 

Þessi rannsókn er svokölluð tilviksrannsókn (e. case study). Í tilviksrannsóknum er 

unnið með bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir og gögn. Alla jafna er skoðað eitt tilvik í 

tilviksrannsóknum. Í þessu tilviki er um að ræða áhrif á verslun og þjónustu á Selfossi, við 

færslu þjóðvegar 1 út úr þéttbýlinu (Bogdan & Biklen, 1998). Ákveðið var, að nýta kosti 

þessara aðferða saman, til að meta áhrif framkvæmdarinnar á hagsmunaaðila. Er það oft gert 

með góðum árangri (Schwandt, 1997). 
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4.1 Eigindlegar rannsóknir   

 

Með eigindlegum rannsóknum er verið afla gagna um túlkun fólks á aðstæðum og umhverfi 

sínu, og hvernig viðkomandi túlkar og skynjar aðstæður sínar og umhverfi. Markmið þess er, 

að öðlast skilning á skoðunum viðmælanda. Í eigindlegum rannsóknum er oft byrjað á 

gagnasöfnun í formi viðtala. Rannsakandi getur spurt bæði opinna og lokaðra spurninga. 

Spurning er opin þegar að og viðmælandinn getur svarað með eigin orðum í stað þess að velja 

sér orð úr fyrirfram skilgreindum svarmöguleikum. Í lokuðum spurningum er 

svarmöguleikinn yfirleitt fyrirfram skilgreindur, eins og já og nei svör og spurningar um aldur 

eða búsetu. Þess verður að gæta, að spyrja ekki leiðandi spurninga þær geta  haft áhrif á svör 

viðmælenda., Nauðsynlegt er, að hann fái, að segja frá skoðunum sínum óhindrað og 

opinskátt (McDaniel & Gates, 2007). Eigindlegar rannsóknir geta þannig gefið vísbendingar 

um ákveðnar aðstæður og aukið skilning á rannsóknarefninu.  

 

4.2 Megindlegar rannsóknir 

 
Með meigindlegum rannsóknum er stuðst við aðferð, sem er byggist á stærðfræðilegri 

greiningu. þar er gerður spurningalisti og ákveðið úrtak valið til að svara spurningunum 

spurningar eru með fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum. Með meigindlegum rannsóknum er 

síðan hægt  að túlka gögnin með tölfræðilegum aðferðum. Þannig fæst svar við spurningum, 

sem leitað er eftir í rannsókninni (McDaniel & Gates, 2007). 

 

4.3 Gagnasöfnun  

 

Frumgögn (e.primary data)   (McDaniel & Gates, 2007) eru gögn sem rannsakandi safnar 

sjálfur t.d.  með viðtölum eða könnun (e.survey). Er upplýsingunum safnað til þess að hjálpa 

til við að svara þeirri spurningu sem leitað er svara við. 

Helstu frumgögn og heimildir sem notuð voru: 

Könnun sem rannsakandi gerði hjá sumarhúsaeigendum á Suðurlandi. 

 Viðtöl við hagsmunaaðila á Selfossi. 
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Öflun gagna fór fram með spurningakönnun. Útbúin var könnun og notast var við 

Lime Survey sem notuð er af Háskólanum á Bifröst. Útbúnar voru níu spurningar í 

könnuninni. Spurningakönnunin var síðan send til sveitarfélagsins Grímsnes- og 

Grafningshrepps, sem sendi síðan könnunina áfram á 57 sumarhúsafélög í sveitarfélaginu. 

Félögin sendu síðan könnunina áfram til félagsmanna sinna. Áætlað er að um 3000 sumarhús 

séu í Grímsnes- og Grafningshreppi (Ingibjörg Harðardóttir, 2012). Einnig fór rannsakandi og 

talaði við verslunareigendur og aðra rekstraraðila og lagði fyrir þá spurningar með opnar og 

lokaðar spurningar, til þess að kanna, hver væri skoðun þeirra á því, að leggja veginn framhjá 

Selfossi.  

Annars stigs upplýsingar (e.secondary data) (McDaniel & Gates, 2007) eru 

upplýsingar sem aðrir aðilar hafa safnað í öðrum tilgangi en þeim sem rannsakandi í þessari 

rannsókn er að skoða en hægt er að nýta við rannsóknina. 

 Meðal annars voru fengin annarstigs gögn (e. secondary data) frá fyrirtækjum og 

stofnunum, ásamt því að leitað var upplýsinga og fróðleiks á veraldarvefnum, í blöðum og  

bókum. Sambærilegar erlendar rannsóknarskýrslur voru og lesnar. Þessum gögnum og 

heimildum var safnað saman, þau greind og þær upplýsingar sem nýttust við rannsóknina 

dregnar saman, til að nota við rannsóknina. Dæmi um annarstigs gögn sem notuð voru í 

rannsókninni er umferðakönnun frá Vegagerð Ríkisins og póstnúmerakönnun frá Krónunni.  

 

5. Niðurstöður 
 

5.1 Niðurstöður könnunar á verslunarháttum sumarhúsaeigenda 

 

Niðurstöður könnunarinnar voru á þann veg, að alls bárust 138 svör. Könnunin var send á 57 

félög sumarhúsaeigenda í Grímsnes- og Grafningshreppi. Ekki er vitað, hvað margir eru 

skráðir í félögin, en áætlað er að sumarhús í hreppnum séu um 3000. 
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Mynd 4. Kynjahlutfall  

 

Af þeim sem svöruðu könnuninni voru 67% karlar og 33% konur. 
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0% 

Hvert er kyn þitt?  
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Karlkyn  
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Mynd 5. Aldur sumarhúsaeigenda 

 

Á myndinni sést að 11.59% sumarhúsaeigenda er yfir 70 ára  að aldri, tæp 37% eru á 

aldrinum 60 til 69, rétt rúm 31% eru 50 til 59 ára, sumarhúsaeigendur á aldrinum 40 til 49 eru 

rúm 18% og þeir sem eru á milli 30 og 39 ára eru 1,45% og einungis 0,72% 

sumarhúsaeigenda er  29 ára eða yngri.  

Sumarhúsaeigendur eru markhópur fyrir verslunarmenn á Selfossi. Þess vegna er 

mikilvægt að skoða aldur þeirra. Í  markaðsfærslu er hægt að nota aldur sem breytu eftir því 

hvaða vörur eða þjónustu er verið að auglýsa. Þess vegna er þægilegt, að nota aldur til að 

skipta í markhópa. Um 80% sumarhúsaeigenda eru 50 ára og eldri og rétt rúm 20% eru undir 

50 ára. Þess vegna væri hægt að skipta þessum hópi niður í tvö til þrjú úrtök, ef það á að 

markaðsfæra sumarhúsaeigendur rétt (McDaniel & Gates, 2007).  
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Mynd 6. Hjúskaparstaða sumarhúsaeigenda 

 

Langstærstur hluti sumarhúsaeigenda var í sambúð eða rétt rúm 92%, aðrir voru einhleypir 

eða tæp 8%.  
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Mynd 7. Póstnúmer sumarhúsaeigenda 

 

Þegar litið er á súluritið fyrir ofan, má sjá að langflestir sumarhúsaeigenda, sem tóku 

þátt í könnuninni, koma frá Stór-Reykjavíkursvæðinu þ.e. Reykjavík, Hafnarfirði, Garðabæ, 

Kópavogi, Álftanesi, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi eða rétt rúm 92%, 5,80% frá 

Sveitarfélaginu Árborg 1,45% frá Vestmannaeyjum og tæpt 1 % frá Akureyri. 

Í Grímsnes- og Grafningshreppi eru um 3000 sumarhús eins og áður hefur komið 

fram. Miðað við könnunina ættu um 2760 af eigendum þessara sumarhúsa að búa á Stór-

Reykjavíkursvæðinu. Þetta ættu að vera rúmlega 5000 manns, ef hlutfall eigenda sumarhúsa 

sem eru í sambúð er tekið inn í myndina. Það er hátt í íbúafjölda Selfoss. Nauðsynlegt er að 

vita þetta til að auglýsingar, sem ætlaðar eru þessum markhópi, missi ekki marks, heldur séu 

auglýstar í réttum miðlum og á réttu svæði. Þar sem að langfjölmennasti hópurinn er á Stór-

Reykjavíkursvæðinu, er það rétta svæðið til að auglýsa á.    
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Mynd 8. Fjöldi einstaklinga á heimili 

 

Þegar skoðaður er fjöldi einstaklinga á heimili, kemur í ljós að í 51,45% tilfella eru 

tveir í heimili, í 17,39% tilfella eru þrír í heimili og þar sem eru fjórir í heimili, er hlutfallið 

tæp 14%, rúm 10% þar sem eru fimm í heimili, í rúmum 2% tilfella eru það sex eða fleiri. Þar 

sem aðeins einn er í heimili hlutfallið rétt rúm 5%.  

Sé borin er saman fjöldi einstaklinga á heimili og aldur sumarhúsaeigenda,(mynd 5)  

má sjá, að þar sem tveir eða þrír eru í heimili, er samanlagt hlutfall 68,84% og þar sem aldur 

sumarhúsaeigenda 50 ár og eldri, er hlutfallið 73,91%. Út úr þessu má lesa, að stærstur hluti 

sumarhúsaeigenda í Grímsnes- og Grafningshreppi er fólk í sambúð, sem komið er yfir 

miðjan aldur. Þar sem eru þrír í heimili, er líklegt að barnið sé komið á unglingsaldur í flestum 

tilfellum. Þessar upplýsingar skilgreina enn frekar þá markhópa, sem fyrirtæki á Selfossi geta 

verið að horfa til.  
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Mynd 9. Í hvaða sveitarfélagi er sumarhúsið 

 

Þar sem að könnunin var send á sumarhúsafélög í Grímsnes- og Grafningshreppi þá er 

svarhlutfallið langhæst þar eða rúm 94%. Svo virðist vera að einhverjir séu skráðir í félög í 

hreppnum  þrátt fyrir að sumarhúsið sé ekki í Grímsnes- og Grafningshreppi og getur 

möguleg ástæða verið að viðkomandi eigi sumarhús nærri hreppamörkum sem dæmi. Tekið er 

fram  að könnunin var upphaflega saminn með sumarhúsaeigendur á Suðurlandi í huga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,35% 0,72% 

94,20% 

0,72% 

Í hvaða sveitarfélagi er sumarhúsið þitt?  

Bláskógarbyggð 

Flóahreppur  

Grímsnes-og Grafningshreppur  

Sveitarfélagið Árborg 



 
 

34 
 

 

Mynd 10. Verslunarhættir sumarhúsaeigenda fyrir hjáleið 

 

Sé litið til núverandi verslunarhátta sumarhúsaeigenda í Grímsnes- og 

Grafningshreppi, má sjá að 11,59% versla alltaf á Selfossi þegar þeir dvelja í sumarhúsi. Rúm 

47% versla oftast á Selfossi. Tæp 40% sjaldan og 1,45% versla aldrei á Selfossi þegar þeir 

dvelja í sumarhúsi i Grímsnes- og Grafningshreppi.  

Nauðsynlegt er að kanna verslunarhætti sumarhúsaeigenda á Suðurlandi, áður en ráðist 

verður í að leggja hjáleið um Selfoss, til þess  að sjá hvað margir sumarhúsaeigendur koma 

inní bæinn til að versla. Til samanburðar er spurt um verslunarhætti eftir framkvæmdina, og 

athugað, hvort breyting verður á þeim. 
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Mynd 11. Verslunarhegðun sumarhúsaeigenda eftir hjáleið 

 

Þegar að spurt er um líklega verslunarhætti, eftir að vegur verður færður framhjá 

Selfossi, er svarhlutfall þeirra, sem líklega koma alltaf á Selfoss 11,59%, þeir sem koma oftast 

eru um 47,83%, 38,41% ætla að koma sjaldnar og rúm 2% telja líklegt að þeir komi aldrei til 

með að versla eftir að vegurinn verður færður 

Þegar bornar eru saman myndir númer 10 og 11, þar sem fram koma breytingar á 

verslunarháttum fyrir og eftir hjáleið, má sjá að litlar breytingar verða á komu 

sumarhúsaeigenda eftir framkvæmdina. Hlutfall þeirra sem sækja verslun og þjónustu á 

Selfoss er það sama eða 11,59%. Hlutfall þeirra sem sækja verslun og þjónustu oftast á 

Selfoss breytist úr 47,10% uppí 47,83% eða um 0,73%. Hlutfall þeirra sem sækja sjaldan 

verslun á Selfoss lækkar úr 39,86% niður í 38,41% eða um 1,45% skýringuna er líklega að 

finna í aukningu þeirra, sem koma oftast og í aukningu á hlutfalli þeirra, sem sækja aldrei 

verslun og þjónustu á Selfoss, en það hlutfall eykst um 0,72%. 
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Mynd 12. Þjónustuþættir 

 

Í þessari spurningu mátti merkja við fleiri en einn möguleika. Samkvæmt þessu koma 

langflestir, eða 94,20% á Selfoss til að versla í matvörubúð. 88,41% eiga erindi í bygginga- og 

raftækjavöruverslun, 57,97% fara í Áfengis-og tóbaksverslun ríkisins. Aðrir þættir vega 

töluvert minna. 31,16% sumarhúsaeigenda koma við í veitingahúsi eða á skyndibitastað. 21% 

fara í sund. Um 17,40% nýta sér þjónustu Heilsugæslu Suðurlands (HSU).  Tæp 16% fara í 

fataverslanir og rétt rúm 13% gera sér ferð í gjafavöruverslanir á Selfossi. Þjónustuþættir eins 

og aðrir þættir, eru undir 10% eins og opinber þjónusta er 6,52%. 2,90% koma á Selfoss til að 

stunda íþróttir. 2,17% sækja atvinnu á meðan dvalið er í sumarhúsi. Enginn sækir nám, en 

3,62% sækja aðra þjónustuþætti en upp eru taldir í könnuninni.  

 Það kemur ekki á óvart að langflestir, sem eru að sækja þjónustu á Selfoss  úr 

sumarhúsunum, fara í matvöruverslanir og bygginga- og raftækjaverslanir. Fólk reynir að 

leggja sem fyrst af stað  í fríið og kemur við í lágvöruverslun á Selfossi, það sparar mögulega 
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tíma, ásamt því að ekki er verið að flytja neysluvörur yfir Hellisheiðina, sem geta verið í 

frosnu formi og gætu skemmst, dregst ferðin á langinn. Það sama á við um 

byggingavöruverslanir. Óhagkvæmt er að flytja byggingarefni, sem ætlað er til viðhalds í 

sumarhúsum um langan veg, þegar að hægt er að fá það keypt nær bústaðnum.  Það kom 

rannsakanda svolítið á óvart, hvað lágt hlutfall sumarhúsaeigenda kemur við í 

sérvöruverslunum eins og fataverslunum, blóma- og gjafavöruverslunum eða frá 13% og uppí 

tæp 16% . Í samtölum sem rannsakandi átti við kaupmenn, kom fram, að þeir töldu 

sumarhúsaeigendur vera frekar stóran og mikilvægan viðskiptavinahóp. Gengur það álit þvert 

á þessa rannsókn.  

 

5.1.1 Afmörkun könnunar 
 

Þegar farið var af stað með verkefnið, stóð til að senda könnunina til sumarhúsaeigenda á 

Suðurlandi og voru spurningar hannaðar með það í huga. Í spurningu númer 6 þar sem spurt 

er um, í hvaða sveitarfélagi viðkomandi ætti sumarhús?  voru talin upp öll sveitarfélög á 

Suðurlandi, en þar sem könnunin var einungis send á Grímsnes- og Grafningshrepp eru svörin 

alfarið þaðan.  

Rætt var við Svein Guðmundsson framkvæmdastjóra Landsambands 

sumarhúsaeigenda um að koma könnuninni til félaga sinna, þar sem ekki var hægt að fá 

afhendan póstlista félagsins.  Könnunin var send til Sveins, sem ætlaði að áframsenda (e. 

forward) til sumarhúsafélaga á Suðurlandi sem síðan mundu senda félagsmönnum sínum. 

Af tæknilegum ástæðum gat Sveinn ekki sent könnunina til aðildarfélaga 

Landsambands sumarhúsaeigenda og þurfti að kalla til sérfræðinga, til að finna ástæður þess. 

Úr varð töluverður kostnaður fyrir Landsambandið.  Niðurstaðan kom nokkrum dögum síðar; 

því miður gæti Landssambandið ekki hjálpað við að senda könnunina út.  

Þá hafði rannsakandi samband við Ásborgu Arnþórsdóttur  ferðamálafulltrúa uppsveita 

Árnessýslu. Lagði hún til að, könnunin yrði send Sveitarfélagi Grímsnes- og Grafningshrepps. 

Þar sagði hún, að í hreppnum væru um 3000 sumarhús. Könnunin var send til Ásborgar, sem 

sendi hana áfram á Ingibjörg Harðardóttur sveitarstjóra Grímsnes- og Grafningshrepps. Hún 

sendi könnunina svo til sumarhúsafélaga í hreppnum en þau eru 57 talsins. Rannsakandi getur 

ekki með vissu vitað, hvað margir fengu könnunina senda, en 138 svöruðu henni. 
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Ábending kom frá þátttakenda í könnuninni, þar sem hann gerði athugasemd við 

spurningu númer 7 og 8. Taldi hann að það vantaði einn valkost, sem væri „hvorki oftast né 

sjaldan“ til viðbótar við hina valkostina í könnuninni. Ekki bárust fleiri athugasemdir frá 

þátttakendum.  

 

5.2 Niðurstöður úr viðtölum við kaupmenn og aðra hagsmunaaðila 
 

Þeir sem mögulega geta orðið fyrir mestum áhrifum af færslu þjóðvegar 1, út úr Selfossbæ, 

eru kaupmenn og aðrir rekstraraðilar í bænum. Ekki er einsýnt hver afstaða þeirra er, en til að 

fá innsýn í hvaða skoðun þeir hafa á færslu þjóðvegarins og mögulegum áhrifum 

framkvæmdarinnar, voru tekin viðtöl við þrettán kaupmenn og aðra rekstraraðila og lagðar 

fyrir þá spurningar. Að hluta til voru spurningarnar lokaðar en einnig voru opnar spurningar 

þar sem þeim gafst tækifæri að útskýra afstöðu sína til framkvæmdanna og áhyggjur ef þær 

eru fyrir hendi.  

  

 

1. Hvers konar fyrirtæki rekur þú? 

 

Á Selfossi er mjög fjölbreyttur verslunar og þjónusturekstur. Í þessum 

viðtölum var talað við eigendur og rekstraraðila í fataverslunum, 

ferðaþjónustu, gjafavöruverslunum, á skyndibitastað, í bakaríi, á kaffihúsi og í 

mjólkurbúinu. Verslanir og þjónusturekstur þeirra kaupmanna og annarra 

atvinnurekenda, sem talað var við, er staðsettur við aðalgötuna á Selfossi en 

Austurvegur nær vestur frá Eyrarvegi og austur fyrir SG-hús sem staðsett eru 

austast í bænum.  

 

2. Ertu hlynntur eða andvígur nýrri brúarstaðsetningu á Selfossi? 

 

Flestir kaupmenn voru andvígir eða tíu af þrettán. 

Einn kvaðst vera hræddur við færslu þjóðvegarins.   

Tveir voru ekki andvígir. 
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3. Hvers vegna hlynntur/andvígur? 

 

Höfðu kaupmenn og hagsmunaaðilar margt að segja um afstöðu sína til 

framkvæmdanna. 

Flestir þeirra töluðu um, að framkvæmdin mundi minnka 

gegnumstreymisumferð á Selfossi það mikið, að þeir yrðu af miklum 

viðskiptum við þá ferðamenn, sem velja mundu hjáleiðina, frekar en að koma 

inní bæinn. Einnig var nefnt, að það sé stór munur á umferðinni á þjóðvegi 1 í 

gegnum bæinn fyrir efnahagshrunið og nú í því efnahagsástandi sem varir nú, 

þ.e. að fyrir efnahagshrunið hafi verið miklar umferðatafir í gegnum Selfoss 

um helgar yfir sumartímann og oft hafi myndast langar bílaraðir, sem náðu 

langt út fyrir bæjarmörkin á þjóðvegi 1en nú, eftir að kreppan skall á, sé þetta 

ekki lengur til staðar eða allavega í miklu minna mæli en áður. Kaupmenn 

komu einnig inná, að þessi framkvæmd væri ekki tímabær, vegna þess, að þeir 

teldu að umferð hafi minnkað og hægt væri að gera umbætur á þjóðveginum í 

gegnum. Nefndu þeir í því sambandi, að fækka mætti gangbrautum og minnka 

umferðareyjur. Með því væri hægt að bæta umferðarflæði í gegnum bæinn. 

Nokkrir kaupmanna fjölluðu einnig um staðsetningu brúarinnar. Töldu þeir, að 

hún ætti ekki að vera norðan megin við bæinn eins og gert er ráð fyrir á 

aðalskipulagi Árborgar og tillögum Vegagerðarinnar, heldur ætti hún að fara 

suður fyrir bæinn. Telja þeir, að þá fari þungaflutningar framhjá Selfossi, en 

fleiri ferðamenn muni leggja leið sína inní bæinn. Verslun yrði þá ekki fyrir 

eins miklum skakkaföllum og af norðurleiðinni. Það er þegar ljóst að, þessi 

leið verður ekki farin, vegna þess að hún lengir þjóðveginn og slíkt kemur ekki 

til álita af hálfu Vegagerðar ríkisins (Verkfræðistofan Alta, án ártals).  

Guðmundur Geir Gunnarsson mjólkurbústjóri MS á Selfossi taldi að ný 

brú norðan við Selfoss kæmi sér vel fyrir MS, þar sem að það er stefna 

fyrirtækisins, að reyna að lágmarka akstur. Mjólkursamsalan væri með 21 

metra langa bíla sem vega 45 tonn og það væri mikill kostur fyrir bílstjórana, 

að þurfa ekki að keyra í gegnum bæinn; það skapar hættu og aukin 

aksturskostnað.  
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4. Telur þú að það hafi áhrif á rekstur fyrirtækis þíns, verði brú reist á 

nýjum stað? 

 

Svörin voru flest „já!“ „já samdráttur.“ Nokkrir töldu sig ekki verða fyrir 

áhrifum vegna þess, að flestir viðskiptavinir eru búsettir á Selfossi og í næsta 

nágrenni. Guðmundur Geir taldi, að þetta hefði mikil áhrif fyrir þá, 

fyrirsjáanleg væri aukning, um fjórar til fimm ferðir á dag, á ferðum milli 

Selfoss og Reykjavíkur í vöru- og mjólkurflutningum á næstu mánuðum.  

 

5. Er afkoma fyrirtækisins árstíðabundin? 

 

Allir nema MS sögðu, að sumarið væri sá tími, sem mest væri að gera, ásamt 

jólavertíðinni, „Haustin eru róleg og menn reyna að þrauka í gegnum haustið 

fram að jólum, febrúar og mars eru mjög rólegir en með hækkandi sól fer líf að 

færast í bæinn. “ Þetta svar er mjög lýsandi fyrir kaupmennskuna á Selfossi. 

Afkoma MS er ekki árstíðarbundin. 

 

6. Ef svo er hver er möguleg ástæða? 

 

Flestir kaupmenn nefndu, að ferðamenn kæmu mikið og versluðu yfir 

sumartímann. Guðni Andersen bakari sagði: „Þegar fólk fer til Vestmannaeyja 

kemur það við hjá okkur áður en það fer í Herjólf og fær sér kaffi og meðlæti 

og líka þegar Herjólfur kemur til baka.“ En bætir við: „Ég er hræddur um að 

þetta gæti minnkað ef hjáleið verði gerð norðan við bæinn.“ 

 

7. Hefur þú hugleitt, hvernig þú munir bregðast við nýrri 

brúarstaðsetningu? 

  

Kaupmenn höfðu yfirleitt ekki hugleitt, hvað þeir muni gera ef ný brú verður 

gerð yfir Ölfusá. Einhverjir tóku sterkt til orða og töldu best að hætta rekstri, en  

aðrir töldu rétt að fara í aðgerðir og bæta bæinn með því að fegra miðbæinn, 

fara í markaðsátak, setja auglýsingaskilti fyrir utan bæinn, gera kannanir hjá 

ferðamönnum, efla samstöðu kaupmanna, reyna að auka aðdráttarafl bæjarins á 
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einhvern hátt og síðast en ekki síst töldu þeir mikilvægt, að aðkoman  að 

bænum væri góð. 

 

 

Það er ljóst að kaupmenn og aðrir rekstraraðilar hafa áhyggjur af því, að afkoma 

fyrirtæja þeirra eigi eftir að versna, vegna þess að ferðamönnum muni fækka töluvert, ef 

þjóðvegur 1 verður færður út úr bænum. Framleiðslu- og flutningsfyrirtæki eins og MS           

(Mjólkursamsalan), telja aftur á móti að þessi framkvæmd verði fyrirtækjum þeirra til 

hagræðingar, vegna minni umferðar og lægri kostnaðar á ekinn kílómetra. Benda þeir á, að 

bærinn verði ekki faratálmi á flutningsleiðum þessara fyrirtækja til annarra landshluta. 

 Annað vekur athygli, það er að svo virðist sem kaupmenn séu yfirleitt ekki farnir að 

velta fyrir sé, til hvaða mótvægisaðgerða þeir geti gripið,  til að draga úr eða að koma í veg 

fyrir, að samdráttur verði í rekstri hjá þeim. Þeir eru flestir í biðstöðu og lítið farnir að hugsa 

fram i tíman að mati rannsakanda.  

 

5.2.1 Afmörkun könnunar 
 

Rætt var við 13 hagsmunaaðila í verslun og þjónustu á Selfossi reynt var að tala við sem 

breiðastan hóp í könnuninni.  

Viðmælendur voru: 

 Kristín Brynjólfsdóttir kaupmaður í Lindinni (fataverslun) 

 Bjarna Harðarson Kaffihúsaeiganda og Bóksala 

 Lýð G. Guðmundsson Ljósmyndara 

 Hrund Baldursdóttir Efnalaug Suðurlands og fataverslun 

 Guðmundur Árnason söðlasmiður og verslunarmaður í Baldvin & Þorvaldi 

(verslun fyrir hestamenn ofl.) 

 Hildi Ágústsdóttir kaupmaður í DoReMí (barnafataverslun) 

 Boga Karlsson verslunarmann í Karl R. Guðmundssyni (Úra og 

skartgripaverslun)  

 Erla Gísladóttir kaupmaður Motivo (tísku og gafavöruverslun) 

 Jón B. Kristinsson veitingamaður Hróa Hetti (pizzastaður) 

 Guðmundur Geir. Gunnarsson mjólkurbústjóri MS Selfossi 

 Guðni Andersen bakari og eigandi Guðnabakarís 

 Kolbrún Markúsdóttir og Ásdís Halldórsdóttir kaupmenn í Sjafnarblóm (blóma 

og gjafavöruverslun)  

 Ekki náðist í Ásbjörn Jónsson hótelstjóra Hótels Selfoss en hann var erlendis 

þegar að viðtöl voru tekin.  
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6. Umræða. 
 

Samkvæmt samgönguáætlun 2011 til 2022 er gert ráð fyrir að Suðurlandsvegur verði 

breikkaður og byggð ný brú norðan við Selfoss. Við þessa breytingu eru verslunarmenn 

töluvert hræddir. Telja  þeir að ferðamönnum muni fækka mikið við að þjóðvegurinn færist út 

úr bænum. Hvað hafa þeir fyrir sér í því? Engar sambærilegar framkvæmdir hafa verið gerðar 

á Íslandi þannig er engan samanburð að finna hér á landi. Þær rannsóknir sem rannsakandi 

skoðaði og gerðar hafa verið erlendis benda til þess, að þessi framkvæmd muni ekki hafa áhrif 

á verslun á Selfossi. Bærinn er af þeirri stærð, að líklegast verður hann ekki fyrir teljandi 

skakkaföllum. Þó má telja líklegt, að bensínstöðvar verði helst fyrir skakkaföllum og að  

skammtímaáhrifa gæti gætt. En þegar til lengri tíma er litið, koma áhrifin til með að vera 

jákvæð fyrir bæinn (Chase & Gustavson, 2004). 

En hvað er hægt að gera, til að mæta þeim neikvæðu áhrifum, sem hugsanlega gætu átt 

sér stað? Sveitarfélagið Árborg er að hefja uppbyggingu á miðbæ Selfoss. Það kemur til með 

að styrkja verslunina. Að mati rannsakanda mættu kaupmenn og sveitarfélagið sjálft fara að 

vinna að því að finna út, hverjir eru að notfæra sér verslun og þjónustu á Selfossi; eru það 

heimamenn, sumarhúsaeigendur eða ferðamenn, sem leið eiga um bæinn á ferð um landið?  

Hverjir þessara viðskiptavina skipta mestu máli? Að mati rannsakanda, er það ekki 

ferðamaðurinn, sem á leið um bæinn á ferð sinni um landið, hann gerir stuttan stans og eyðir 

litlu og þá helst í lágvöruverslunum en litlu í sérvöruverslunum. Samkvæmt könnunum frá 

Vegagerð Ríkisins og Krónunni eru Selfyssingar og nærsveitarmenn helstu viðskiptavinir 

sérverslana í bænum. Það sama má ráða af könnun, sem rannsakandi gerði hjá 

sumarhúsaeigendum í Grímsnes- og Grafningshreppi; viðskipti þeirra við sérverslanir á 

Selfossi reyndust lítil.  

  Selfoss er þjónustubær, hann þjónustar heimamenn, nærsveitunga og uppsveitir 

Árnessýslu. Í uppsveitunum eru 5000 sumarhús og má ætla að þar dvelji allt að 10.000 til 

15.000 þúsund manns þegar best lætur. Þar er um að ræða tvöfaldan íbúafjöldi Selfoss. 

Samkvæmt þeirri rannsókn, sem hér var gerð, koma 58,69% sumarhúsaeigenda alltaf eða 

oftast að versla á Selfossi, en einungis 13% til 16% þeirra versla i sérvöruverslunum. Kom 

þetta lága hlutfall rannsakanda á óvart.  

Það er skoðun rannsakenda, að áhrif hjáleiðar um Selfoss komi til með að hafa lítil 

sem engin áhrif á verslun og þjónustu á Selfossi, vegna verslunarhátta sumarhúsaeigenda í 
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Grímsnes- og Grafningshreppi. Samkvæmt þessum niðurstöðum er tækifæri fyrir 

verslunarmenn falið í því að auka hlutfall sumarhúsaeigenda í markhópi sínum.  

Vandi getur verið að spá um hver eru áhrif á verslunina, nema að kaupmenn kanni og 

greini,  hverjir eru viðskiptavinir þeirra og skoði hvert er hlutfall hvers hóps fyrir sig. Með því 

geta þeir betur undirbúið sig fyrir væntanlega framkvæmd og komið í veg fyrir neikvæð áhrif. 
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Viðaukar 
 

Viðauki 1 

Bréf sem sent var til sumarhúsaeiganda vegna spurningakönnunar 

 

Magnús Gísli Sveinsson heiti ég og er nemi í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Meðfylgjandi er könnun vegna rannsóknar minnar á efnahagslegum áhrifum þess að gera 

hjáleið um Selfoss á verslun og þjónustu. Leiðbeinandi minn í þessu verkefni er Guðmundur 

Ólafson lektor. 

 Spurningarnar eru 9 og bið ég þig vinsamlegast um að svara öllum spurningunum sem tekur 

um það bil 2-3 mínútur. Spurningalistin er sendur til sumarhúsaeigenda á Suðurlandi, og á við 

um verslunarhegðun þeirra og viðhorf til hjáleiðar um Selfoss. 

 Svörin við spurningunum eru ekki á neinn hátt rekjanleg til þín. Rannsóknin hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar og þeim gögnum sem verður safnað verður eytt samkvæmt þeirra 

reglum. Eingöngu rannsakandi (Magnús Gísli Sveinsson) hefur aðgang að gögnunum. 

Nánari upplýsingar er svo að finna fremst í könnuninni. 

Smellið á hlekkinn hér að neðan til að svara könnuninni. 

http://konnun.bifrost.is//index.php?sid=68639&lang=is 

Ef þú hefur einhverjar spurningar er þér velkomið að hafa samband við rannsakandann með 

tölvupósti á netfangið magnus.gisli.sveinsson@bifrost..is eða í síma 661-7730. 

 Með fyrirfram þökk. 

 Magnús Gísli Sveinsson. 
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Viðauki 2 

Spurningar í könnun hjá sumarhúsaeigendum 

 

1. Hvert er kyn þitt? 

 

 Karl   

 Kona  

 Ekkert svar 

 

2. Hver er aldur þinn? 

(Veldu eitt af eftirfarandi svörum) 

 19 ára og yngri 

 20 – 29 ára 

 30 – 39 ára 

 40 – 49 ára 

 50 – 59 ára 

 60 – 69 ára 

 70 og eldri 

 Ekkert svar 

 

 

3. Hver er hjúskaparstaða þín? 

(Veldu eitt af eftirfarandi svörum) 

 Í sambandi 

 Einhleyp/Einhleypur 

 Vil ekki svara 

 

 

4. Hver er fjöldi einstaklinga á heimili, þú meðtalin? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 eða fleiri 

 Ekkert svar 

 

5. Hvert er póstnúmer heimilis? 

 

 

 



 
 

50 
 

6. Í hvaða sveitarfélagi er sumarhús þitt? 

(Veldu eitt af eftirfarandi svörum) 

 

 Ásahreppur. 

 Bláskógarbyggð 

 Flóahreppur 

 Grímsnes-og Grafningshreppur 

 Hrunamannahreppur 

 Hveragerðisbær 

 Mýrdalshreppur 

 Rangárþing eystra 

 Rangárþing ytra 

 Skaftárhreppur  

 Skeiða og Gnúpverjahreppur 

 Sveitarfélagið Árborg 

 Sveitarfélagið Hornafjörður 

 Sveitarfélagið Ölfus 

 Vestmannaeyjarbær 

 

 

  

7. Sækir þú verslun/þjónustu á Selfoss þegar dvalið er í sumarhúsi á Suðurlandi? 

 Alltaf 

 Oftast 

 Sjaldan 

 Aldrei 
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8. Ef þjóðvegur 1 verður færður framhjá Selfossi eins og sýnt er á mynd, er líklegt 

að þú munir sækja þjónustu á Selfoss? 

(Veldu eitt af eftirfarandi svörum) 

 

 Alltaf 

 Oftast 

 Sjaldan  

 Aldrei 

 

9. Ef þú sækir verslun/þjónustu á Selfoss þegar dvalið er í sumarhúsi, hvaða 

þjónustuþætti sækir þú?  

(velja má fleiri en einn möguleika) 

 

 Áfengisverslun 

 Matvöruverslun (Bónus, Krónan, Nettó, Samkaup, )  

 Bygginga- og raftækjaverslun  

 Fataverslanir (Föt og skór) 

 Gjafavöruverslun (Blóm og gjafir) 

 Ljósmyndastofa (Myndatökur og framköllun) 

 Afþreying (Sund, bíó, leikhús, osfv.) 

 Matur (Veitinga- og skyndibitastaðir)  

 Opinber þjónusta (Lögregla, sýsluskrifstofa, bæjarskrifstofa) 

 Heilsugæsla / Sjúkrahús 

 Íþróttir 

 Atvinna 

 Nám 

 Annað 
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Viðauki 3 

Spurningar við verslunarmenn og rekstraraðila á Selfossi. 

 

Viðmælandi: ____________________________________________________ 

 

Verslun/þjónusta:_________________________________________________ 

 

1. Hvers konar fyrirtæki rekur þú? 

 

2. Ertu hlynntur eða andvígur nýrri brúarstaðsetningu á Selfossi? 

 

3. Hvers vegna hlynntur/andvígur? 

 

4. Telur þú að það hafi áhrif á rekstur fyrirtækis þíns, verði brú reist á nýjum  

stað? 

 

5. Er afkoma fyrirtækisins árstíðabundin? 

 

6. Ef svo er hver er möguleg ástæða? 

 

7. Hefur þú hugleitt, hvernig þú munir bregðast við nýrri brúarstaðsetningu? 
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